
Z  ápisnica  

Prítomní: Filip Rázga (prezident klubu)
Jana Minaroviech (generálny sekretár klubu)
Martin Kontsek
Peter Ožďan
Matúš Turčík
Benedikt Nagy

Zápisnica zapísaná dňa 13.11.2009 na zasadnutí členskej schôdze klubu Kensei Dojo Senec 
(ďalej len klub).

Program zasadnutia:

1) Hodnotenie klubu a jeho ďalšie smerovanie
2) Členstvo  klubu v Slovenskej  federácii  karate  a  iných bojových umení  (ďalej  len 

SFK) na rok 2010
3) Členstvo v klube a členské poplatky
4) Povinnosti členov klubu
5) Plánované zmeny v harmonograme cvičení

Závery zo zasadnutia:

1) Prezident  klubu  zhodnotil  doterajšie  aktivity  klubu  za  rok  2009.  Konkrétne 
vyzdvihol nadviazanie cenných kontaktov v prospech rozvoja klubu a zvyšovania 
vedomostnej  úrovne jeho členov,  ako aj  účasť na letnom seminári.  Upozornil  na 
opätovnú možnosť využiť 2% z dane na získanie finančných prostriedkov pre klub. 
Taktiež  vyzval  a  povzbudil  prítomných  členov  klubu k  predkladaniu  návrhov na 
zlepšenie chodu klubu.
Ako  odpoveď  na  otázku  ohľadom  ďalšieho  smerovanie  klubu,  prezident  klubu 
označil  čerpanie  vedomostí  získavaných  z okinawských  seminárov  a pravidelnú 
účasť na podobných podujatiach. Do budúcnosti sa plánuje aj rozšírenie výuky o iné 
bojové umenia, v závislosti od možností klubu, záujmu a úrovne pokročilosti členov, 
presný termín však zatiaľ nebol stanovený. Okrem toho, niektorým členom klubu sa 
(formou osobného pozvania) naskytla možnosť štúdia bojových umení v Japonsku.

2) Hlasovaním  v  pomere  5:0  (jeden  sa  zdržal  hlasovania)  prítomní  členovia  klubu 
odsúhlasili, že klub zaplatí členské poplatky SFK na rok 2010.

3) Prezident  klubu  vysvetlil  vzťah  členstva  v  klube  ku  členským  poplatkom. 
Zaplatením  členských  poplatkov  klubu  osoba  vyjadruje  svoju  vôľu  byť  členom 
klubu. Nesúvisí to teda priamo s účasťou na cvičeniach – nie je to tzv.“tréningový” 
poplatok.

4) Prezident klubu zdôraznil niektoré povinnosti členov klubu:
• zúčastňovať sa na výuke (v rámci možností)
• počúvať a rešpektovať vedúceho cvičenia
• uskutočniť cvičenie, aj keď sa nikto z pokročilých členov nemôže zúčastniť



Okrem  toho  prezident  klubu  zakázal  označovať  ktoréhokoľvek  z  členov  klubu 
slovom „sensei“.

5) V horizonte  približne pol roka by mala nastať zmena v harmonograme cvičení  v 
nedeľu,  z  dôvodu  očakávanej  časovej  zaneprázdnenosti  vedúceho  cvičenia.  Boli 
navrhnuté dve alternatívy: 

• posunutie cvičenia v nedeľu na skoršiu hodinu (doobeda)
• presunutie cvičenia na sobotu a ponechanie nedeľného cvičenia ak preberie 

zodpovednosť za jeho vedenie niekto iný
Na konečnej zmene harmonogramu sa členovia klubu dohodnú tesne pred tým, ako 
to bude aktuálne. 

Zapísal Benedikt Nagy, 13.11.2009, v Senci

Filip Rázga Jana Minaroviech


